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Fredagen den 15 april 

Bra början 
Valupptaktsmötet lördagen 

den 9 april på Mårtenstorget 
kan betecknas som tämligen 
bra . Sex fullmäktigekandida
ter höll korta och exakta tal 
och blåsorkestern spelade 
bättre än normalt. Jan Mår
tensson med fotograf tog bil
der till arkivet och Thomas 
Schlyter (vpk) gjorde det
samma på amatörbasis. Våra 
betalda partiarbetare Sven 
Bertil, Kajsa och Rune mys
te i det kalla solskenet. Riks
dagskandidat Rolf Nilsson 
höll i en banderollstång samt 
höll ett hyllningstal till den 
vanlige lönearbetaren inom 
vårdsektorn, ofta en kvinna. 

Mest nyfikna var väl folk på 
vpk:s kandidater ·på fullmäk
tigelistan. Som sig bör var det 
tre kvinnor och tre män. Av 
de sex första är det bara Sven 
Bertil Persson och Roland 

Andersson som förnyar sma 
mandat . Förstanamnet Gun
lög Stenfelt återanvändes ef
ter en tids bortavaro från 
rampljuset. Kristina Zitko, 
Kitten Anderberg och David 
Edgerton är helt nya i detta 
sammanhang. De gjorde dock 
ett rutinerat intryck, vilket 
kanske inte är så underligt. 
Kitten har jobbat mycket 
med kvinnofrågor, Kristina 
med ungdomspolitik och Da
vid med hyror och bygge. 
David är också invandrare 
från England med intresse för 
invandrarfrågor. Kanske 
kommer han att införa en ny 
stil i Lunds parlament med 
oförskämda ·tillmälen och 
bank i bänk när motparten 
pratar strunt. 

Mjau 

Kristina, Kitten & Gun/äg 

Vad vi vill 
"Vi vill ha med er , ni löne
slavar ifrån alla land, fatta 
hands i hand och knyt ett 
brodersband (syskonband, 
min anm.) .. . "Ja, så lät det 
och därtill med kraft och 
känsla när Bernt Lundgren 
slog an (valupp-)takten med 
den kära gamla Joe Hill
låten i lördags i Medeltids
salen. Eftermiddagen gick 
alltså i sångens tecken och vi 
var flera som gladdes åt att 
återuppliva sångerna från den 
tid (några år tillbaka bara).rlä 
"demonstrationstagen gick 

som på räls, barnen sprang 
runt och vinden tog i." 

För övrigt kunde vi av
njuta hembakta kakor och 
trevligt småprat bland de ny
gamla på fullmäktigelistan. 
Någon diskussion om vpks 
program inför valet hade vi 
inte, ty det är under omar
betning i kompolgruppen. En 
fin liten utställning av bilder 
från Nicaragua kunde beskå
das och jag tror inte min be
skrivning av mötet som "triv
samt" är malplacerad i det 
här sammanhanget . 

KA 

Konferens SF - V pk 
Den 7 maj ska det bli ett 
stort möte mellan Socia
listisk Folkeparti och vpk. 
På dagordningen står "work
shops " kring ämnen som 
EG, decentraliseringjavbyrå
kratisering, trafik och miljö, 
kärnkraft och föroreningar, 
kulturpolitik. Dagen avslutas 
med fotbollslandskamp och 
festmiddag. Det hela börjar kl 
11 i Dansborgsskolan på 
Sollentunaalle i Hvidovre. Pri
set är 9 5 danska kronor och 
för det får man kaffe, lunch, 
kaffe igen och festmiddag. 
Anmälningar kan ske till vpk, 
te! 040/19 27 87 senast den 
27 april. 

I den folder som tryckts 
upp motiverar man samman
komsten på ren danska: 

Kultur 
i skymundan 
Inför arbetet med 1989 års 

budget har Börje Hansson (c), 
biblioteksnämndens ordfö
rande, . skickat ut ett tiggar
brev till Tetra Pak, Alfa Laval 
m fl företag och bett om 
pengar till den arbetsplats
utlåning som sedan några år 
drivs av stadsbiblioteket. Det 
är en förhållandevis blygsam 
verksamhet som kostar totalt 
200 000 kronor. Ändå anser 
de borgerliga politikerna att 
man behöver ta av sig mössan 
och tigga. 

Men man hotar också för
stås: "Utan stöd för framti-

"Blandt socialister har 
man laenge talt om inter
nationalt samarbejde og so
lidaritet. Nu vi! vpk-Skåne 
och SF-K0benhavn g0re no
get ved det. Derfor har vi 
taget initiativ til en faelles 
konfrence for alle vore med
lemmer i vore 2 regioner -
Skåne og Stork0benhavn. 
Udover det rent politiske 
inhold i konferencen, har vi 
lagt vaegt på, at den menige 
vpker og SFer kunne m0des 
og udveksle erfaringer. Derfor 
har konferencen et stort in
slag av gruppearbejde og 
sociale aktiviteter. 

En stor del af konferencen 
vi! bestå af erbejde i diverse 
workshops." 

den är det stor risk att verk
samheten måste nedläggas", 
skriver Börje Hansson. Det är 
lite märkligt eftersom det i 
bibliotekets målsättning står 
"För att nå biblioteksovana 
grupper krävs en aktivt · upp
sökande verksamhet. Den 
skall bedrivas · på arbetsplat
ser, speciellt industri .. . " 
Det står "skall" inte "bör"! 

Man undrar när arbetsplats
utlåning ska bli helt accep
terad inom biblioteksvärlden. 
I Malmö har man helt lagt ner 
verksamheten. Vad kommer 
ske i Lund? 

V pk överklagar 
Vpk Lund har genom Olof 
Norborg, ledamot i social
nämnden, överklagat nämn
dens beslut att driva försöks
verksamhet på tre daghem en
ligt den hårt kritiserade 90-
talsmodellen. 

Enligt beslutet ska en spe
ciell taxa gälla vid de tre dag
hemmen. Därmed får föräld
rar som har sina barn på dessa 
daghem högst 8, 5 timmar per 
dag en lägre avgift än föräld-

rar vidsLunds övriga daghem. 
Vpk menar att beslutet i och 
med detta strider mot den 
kommunala likställighetsprin
cipen. Speciellt orättvist slår 
taxan mot de föräldrar på öv
riga daghem som har sina 
barn där max 8,5 timmar per 
dag och får betala en högre 
avgift för samma tid, skriver 
bl a Olof Norborg. 



~~ 
~n.s Q.rii., 

Ja till bostad, nej till 
tillväxt. 

Lund växer, vare sig vi vill 
eller inte. Lund ligger bland 
de tre främsta kommunerna i 
landet när det gäller befolk
ningstillväxt. staden är up
penbarligen attraktiv-för stora 
och små företag med eller 
utan akademisk anknytning. 
De .stora partierna, betong
p~rtlerna s och m, jublar och 
kanner sig mäktiga över att få 
vara med i detta brusande till
växtcentrum, där andra regi
oners arbetslöshetsproblem 
tycks vara långt borta. 

Men tillväxten har sina ne
gativa sidor. Ett är att de jobb 
som tillkommer i Lund 
måste tas från andra lands
ändar, som alltså blir av med 
arbetsplatser. I det läget tyc
ker vpk att man ska vara soli
darisk med dessa kommuner 
och inte locka hit fler företag. 

Bostadsbristen är en annan. 
Lunds bostadkö ökar stän
digt och är idag på 14 000 bo
stadssökande. Bostadsbyg
gandet behöver alltså ökas 
redan utan att man spär på 
med ytterligare inflyttade. 

Att bygga bostäder är 
dock inte oproblematiskt. Vi 
kan inte förtäta staden hur 
mycket som helst utan tving
as därför ut på den goda 
åkerjorden runt Lund. Staden 
tenderar att växa med års
ringar, om man inte bestäm
mer sig för att bygga en ny 
stad, exempelvis stångbysta
den norr om Lund och det 
vill inte vpk. ' 

I detta läge tvekar inte vpk 
a~t inta en njugg hållning till 
foretag som vill flytta sin 
verksamhet till Lund. Vi vill 
säga till dem att de inte är 
välkomna. Därför har vpk i en 
bostads- och näringspolitisk 
P.~attform ställt upp riktlinjer 
for hur exempelvis marktill
delning sak ske till nya och 
expanderande verksamheter. 
De är i korthet: 
• Bygg bort dagens bostads

brist: Bygg 4 500 lägenheter 
på 5 år! 

• Minska pendlingen: Bygg 
huvudsakligen i Lund! För
medla arbets- och bostads
byten med andra kommuner! 
• Stoppa morgondagens ex

pansion genom en restriktiv 
markförsäljningspolitik: 
- Inom den offentliga sek
torn bör tillväxt av statlig 
och landstingsadministrativ 
verksamhet ske så långt 
möjligt i andra kommuner i 
länet. Det gäller såväl ex
pansion av befintlig verksam
het som nyetablering. 
- Försäljning av mark bör inte 
ske för inflyttning av arbets
platser från områden med 
hög arbetslöshet. 
- Viss försäljning av mark kan 
ske om det finns synnerliga 
skäl för nyetablering av in
dustriarbetsplatser, och då i 
första hand i de östra kom
mundelarna. 
- Subventionering av försälj
ningspriset för industrimark 
ska upphöra. 
- Nya industriområden ska 
inte planeras. 

Med denna plattform vill 
vpk Lund söka hejda den 
ohämmade tillväxt av Lund 
som skapar mer problem än 
glädje. 

25-åring 
på svältkost 
Institutionen för freds- och 
konfliktfm:skning har fyllt 25 
år och firat med kalas eller 
reception som det het~r när 
man på eftermiddagen på stå
ende fot får små goda kakor 
och vin. 

Men firandet var inte bara 
~ädje och stolthet utan ett 
satt att fästa uppmärksamhe
!.en på de nedskärningar som 
amnet utsatts för. 
. Trots att institutionen är 

li~.en, faktiskt en enda riktig 
tJanst, kan jubilaren i sin 
översikt av de gångna 2 5 år
ens verksamhet visa på impo
nerande resultat. VBs läsare 
vet ju att liten kan vara stor 
såväl kvalitativt som kvanti
tativt. 

Men situationen är bekym
mersam. Hur kan det vara att 
det inte finns resurser till nå
got så viktigt som fredsforsk
ning? Ett akademiskt bidrag 
kan ses som en del av den bre
da fredsrörelsen . Det bör fin
nas utrymme för Lunds uni
versitet. 

. Notera de kvällsföreläs
rungar (kl 19) som institutio
nen ordnar i Eden den 19 och 
21.4. 

Ann 

.[an .Öberg 
mstztu tionsföreståndare 

Nya ställverk på stadens torg II 
Enligt vad VB erfar kommer ett enastående skydd mot små m 1 f" • 
Lunds energiverks nya upp- explosionsrisken. kyrkoga~urdso eeEr sokm .. mnshi?.a 

lyft d 
··t t · ( Em 11 t'd ·· k en. v an aven ar a e na s atloner se förra e er I ar ostnaderna med h ···1 1 d . 

t VB) 
för de 1·· · • Ja P av supra e rungs-

numre av . att omsorgs- .. nna os_nmg nagot av- tekniken ett befintli t sådant 
fullt anpassas till omgivande skrackande. Var framsynta el- nytt. f"" . b ~ .. 
miljöer. Sålunda kommer den verkschef, Kerstin Algtlus, stati~a~enor m yggna av nat-
på Clemenstorget att omgär- t~rde m te .. vara främmande På Må~ten t t l tli 
das av en träpalissad av ned- for att prova alternativ ny kommer na··tsstort~e s u gen, 
• d 1 · • tek ·k D b • a JOnen som saga e p ataner fran torget m · en ygger pa supra- idag är ner rävd t f' 
so~ p~rk[örvaltningen sparat ledmngens princip och gör att DOMUS att lg ftas u u an o~ 
I sitt f~_rrad på Sliparelyckan. del!na_ natst_atwn km bli av sä ingjutas i en sfor plasftub

0

~a 
Den. forses också med ett smadJmensior~er ~tt den_ryms som väl harmonierar med de 
toppigt tak som går väl i m uti de? • b_efmtl!ga Ch!llida- på torget uppställda u a -
stil med .. FOKUS-husets huv- statyns Ihal!ghet. Dock kom- Ungsbehållarna för kr~~s 1~ 
pryd.da horn torn. n:.er sannolikt mte detta Den något splittrade bild g · 
. Pa ~-tortorg~t , där nätsta- forslag att kUI;na genomföras Mårtenstorgets olika 1g~ 

tione_n ar nergravd strax intill med tal!ke pa det ;amaskn stadsbyggnadselement bidrar 
Ch1llidastatyn, kommer den alla smabarn till .. I?.a torg~t till, gör dock att även andra 
~tt lyftas upp. och byggas in demopstrer~nde foraldrar ~ar av dessa kan stå som före-
I_ en exklusiv lag kub av sinn- uppha~a da de fmner s1tt bild, exempelvis sopcontai-
nkt hopfogade block av av gom~~alle ?lockerat ... nern, telefon- eller lo tkios-
blankpolerad svart diabas från . . Natstatwnen so der om k en eller UFF s kläd k b t!_ ~ägghults stenbrott. Anpass- Ostra kyrkogården mitt emot Thomas~;hl t 
nmgen till den befintliga Spyken kommer att pietets- Y er 
Chillidastatyn sker mycket fullt inkläs i fo.:m av ett grav-
medvetet, och materialet ger monument, val anpassat i 

postmodernistisk stil till de 

Den vanliga 
skolan 
qckså i den "vanliga skolan" 
fmns det lärare som med 
entusiasm och målmedveten
het arbetar med konstnärligt 
skapande. Det sa Rolf Nilson 
i en intervju i VB nr 9 på tal 
om konstnärers stöd till 
Rudolf Steiner-skolan. Han 
hänvisade då bl a till det ar
bete Peter Andersson gör på 
Lerbäcksko lan. 

Nu har det kommit en liten 
skrift från länsskolnämnden 
med titeln Kultur i skolan 
och i en av artiklarna i de~ 
skriver Peter Andersson själv 
om sin bildskola. Han hade i 
många år umgåtts med tanken 
på en motsvarighet till kom
munala musikskolan för bild
intresserade elever. När så 
state~ 1985 anslog 15 miljo
ner till kulturella aktiviteter i 
landets skolor sökte och fick 
han en del pengar för ett 
lokalt försök på Lerbäck
skolan. Trots en dei inledande 
byråkratiska hinder har verk
samheten nu v ar i t igång i 
drygt tre terminer. Intresset är 
mycket stort bland sjätte
klassarna på Lerbäck - det är 
de som omfattas av försöket 
~ och alla får inte plats. Det 
Innebär att om verksamheten 
permanentas, vilket man får 
~oppas, kommer man att stå 
mför. samma urvalsproblem 
som 1 den kommunala musik
sko lan. 

Nu är det inte säkert att 
musikskolemodellen är den 
som kommer att realiseras. 
Skolchefen Rolf Rosen har 
fört fram förslag om att starta 
särskilda bildklasser, där bild
ä_mnet ges ett större utrymme i 
t~mplanen. Med rätt organisa
tiOn och rätt person skulle en 
så~an klass ~nna få en egen 
spannande Identitet både 
pedagogiskt och innehålls
mässigt. Men då måste man 
- precis som man t ex gör i 
\Yaldorfskoloma - våga ta 
tid från andra ämnen. Så här 
skriver Peter Andersson: 

"Spännande vore att göra 
försök med bildklasser där 
någon timme togs från den 
'heliga' matematiken och se
dan jämföra dessa med en 
'vanlig klass' . Jag är över
tygad om att bildspråks
utveckling medför sådan pro
blemlösningsträning att de 
bildarbetande eleverna accep
tabelt klarar matematikkursen 
trots färre veckotimmar i äm
net." 

Tänk om han fick chansen 
att bevisa det! 

LS 

Förra ':'eckans Konfuciuscitat på 
r~rstastdan be_tyder på svenska: 

Endast de vtsaste av de visa 
o_ch. de dummaste av de dumma 
forandras aldrig ." 



8 mars igen 
Det:·är inte första gången jag 
tvingas försvara 8 mars-firan
det i dessa spalter men gör 
det ·.än en gång, därför att jag 
tror det är viktigt att dis
kut era den tvehågsenhet ;som 
många ger uttryck åt. Vi vill 
att det ska vara en dag som 
uttrycker kamp, glädje och 
framsteg och så präglas den 
kanske alltför mycket av 
elände och sorgsenhet över 
tillståndet: för kvinnor i värl
den och här hemma. Många 
som jag har pratat med tycker 
att det är just ur dessa 
vittnesbörd de får kraft och 
ilska att fortsätta kvinno
kampen och att de därför 
känner sig styrkta när de går 
från mötet. Jag blir glad av 
att höra det och vill gärna 
att vi som känner så ska ta 
tag i den känslan och försöka 
göra kvinnokampen synlig 
igen även mellan .8 mars
mötena. Det går inte att 
förneka att kvinnokampen i 
stor utsträckning lämnat ga
torna och numefa förklädd i 
jämställdhetskläder (de där 
ryschiga rosetterna påmin
nande om slipsar som karriär
kvinnorna har tunt halsen) på 
något sätt ingår ·i etablisse
manget. Det finns också en 
annan kvinnokamp som jag 
tror på och det är den som de 
deltidsarbetande, lågavlönade 
och hårt slitna kvinnorna ger 
uttryck för i sinas fackliga 
krav inom t ex vård- öch om
sorgssektarn. En annan arbets
värdering skulle hota den be
stående ordningen och dessa 
kvinnors krav på förändringar 
har en revolutionär potential 
som är viktig attt ta fasta på. 
"Utan kvinnor kan vi inte 
byggas det nya samhället" -
detta var vår banderoll och 
paroll den 8 mars. Den får 
kanske i alf blygsamhet sägas 
motsvara Umekvinnornas pa
roll: "Bygg den feministiska 
socialismen!" Leve kvinno
kampen! 

KA 
Dan och 
farbror Valdemar 
Motiveringen förra veckan 
för att skriva om Dan 
Andersson i lundatidningen 
Veckbladet var det mest 
skruvade som jag sett i den 
vägen: Dan A brevväxlade 
med Hans Larsson som var 
professor här i stan. 

Fast annars hade det väl 
funnits skäl att påminna om 
Dan Andersson och hans 
tjocka vildmarksromantik. 
Den fängslade en generation 
av svenska arbetarungdomar 

(se Ivar Los självbiografiska 
romaner) och behåller ännu 
greppet, som vi blev påmin
da om i artikeln. Än behö
ver vi dikter och visor med 
starka känslor och exotiska 
namn. Än vill vi påminnas 
om hur det var i timmer
skogen före processorernas 
tid, som genom den åbe
ropade visan "Helgdagskväll 
i timmerkojan", om vilken 
en kåsör konstaterat att den 
sannolikt aldrig sjungits 
av någon som varit nykter. 

Det är en fin visa. Vpk 
Lunds vandringssektion 
sjunger den ofta vid läger
elden. Själv brukar jag 
klämma i extra vid raderna 
Du är fager, Brogren, i eld
glans röd 
där du gnider din svarta fiol 

Bl a Gunnar Turesson har 
visat att såväl Brogren som 
den svarta fiolen existerade i 
verkligheten. Brogren köpte 
fiolen av en värmländsk 
huggare nån gång i början 
av seklet. 

Huggaren var min äldste 
farbror, Valdemar. Han dog 
sedermera i Borås, men det 
är en annan historia . 

Gunnar Sandin 

Herr VB-redaktör 
Herr VB-redaktör bör stu
dera Konfucius. djupare för 
att förstå hans budskap. Tit
ta t ex på den text Lars V 
Andersson bevärdigats med i 
Ljugarbänken. Innebörden i 
citatet är ju ungefär: "Jag 
har blivit gammal och vis 
nog att förstå att trots att 
jag vet och läst så mycket, 
så törstår jag så lite, har så 
stora fel att att det skulle 
behövas 50 år av studier 
för att bli en bätte männi
ska." Den människa som 
säger detta har alltså blivit 
vis, mogen och kunnig nog 
att ödmjukt inse hur lite 
hon kan. (Jämför med en 
vetenskapsman som ju mer 
han lär sig inser hur lite 
han vet.) Tanken i detta 
budskap kan nog bara för
stås efter en viss mognad 
och erfarenhet. I vilket 
fall som helst är det ju en 
stor komplimang man ger 
Lars V Andersson om man 
påstår att han sagt detta. Jag 
kan knappast tro att det var 
detta som var avsikten utan 
att det handlar om att herr 
VB-redaktören inte förstått 
sin Konfucius. Gå hem och 
läs honom en gång till, 
sakta och med eftertanke, 
sökande essensen i hans 
budskap. Det är han säkert 
värd och han har en hel del 
atL lära vpk, även om jag 
personligen föredrar ett par 
andra gamla kloka kineser. 

Medan herr VB-redaktö
ren ändå är igång med att 
studera, så lär dig skill
naden mellan kyrka, kristen
dom och religion. Det skulle 
bespara VB en del av de 

Stångby eller Arendala? 
I veckan har vpk presenterat 
sin »njugga» inställning till 
företag som vill slå sig ner i 
Lund. Avsikten är att' hejda 
utbyggnaden .av Lund, som 
många idag tycker är »lagom» 
stort. 

Vpk har hittills rönt ringa 
förståelse för denna linje, t ex 
i fastighetsnämnden när vi in
te velat sälja mark till Leo. 
Om vi därför ändå tvingas 
acceptera en utbyggnad av 
Lund - ska den då ske 
norrut eller österut? 

Hittills har kommunen en
dast planerat utbyggnad norr 
om Lund. stångbystaden 
skulle bli en »avlastning» på 
Lunds stadskärna, med både 
bostäder och arbetsplatser 
och centrum. Vpk har sagt 
klart nej till Stångbystaden, 
men om vi inte kan förhin
dras att Lund växer, så är 
norrut det minst dåliga. 
Motiven för att bygga norr
ut har för SSK och Lunds 
kommun främst varit att 
man här kan ordna en sta
tion eller hållplats på stam
banan och skapa en regionalt 
viktig stadsdel. Därigenom 
skulle spårbunden kollektiv
trafik gynnas och bidra till 
mindre bilåkande. 

I onsdags presenterades 
emellertid en ny ide för 
byggnadsnämnden. Det var 

fyrkantiga, onyanserade, 
okunniga och ganska dum
ma kommentarer kring det
ta ämne som genom åren 
emellanåt dykt upp och 
knappast kan sägas gagna 
saken, en fri människovärdig 
värld för alla - för det vill 
vi väl bägge har och socia
listersär vi bägge, om än med 
me olika " överbyggnad" 
tydligen. VB-prenumerant 

(icke troende) 

~ 

den s k Arendalastaden, en 
utbyggnad österut utanför 
Linero utefter Dalbyvägen. 
Det fanns fyra alternativa 
principskisser, mer eller min
dre som en bandstad till 
Dalby. I de flesta ligger bo
städerna norr om Dalbyvä
gen upp mot Hardeberga
sluttningen och nära om
växlande natur'områden, me
dan arbetsområden skisseras 
på plan mark söder om 
Dal byvägen. 

Det kan inte förnekas att 
landskapet österut är betyd
ligt trevligare än den platta 
åkern norr om Lund. Där 
är också sämre åkerjord och 
inga tekniska problem med 
avvattning. Dessutom ligger 
utbyggnaden i kommunens 
»längdriktning». 

Om majoriteten mot vpk:s 
vilja fortsätter driva fram 
Lunds tillväxt nästa sekel, så 
är en utbyggnad österut kan
ske att föredra framför den 
trista stångbystaden? Men i 
så fall endast under förut
sättning att en spårväg eller 
järnväg byggs för spårbunden 
kollektivtrafik. Principen med 
en bandstad är f ö en gammal 
socialistisk tanke. 

Skisserna för Arendalasta
den kan bli intressanta om de 
kompletteras meds en sådan 
spår bana. 

Thomas Schlyter 

Väster om 
Virihaure 
och de stora sjöarna 
Padjelanta tänker alpina 
gruppen vandra i augusti. 
Turen går från Vaisaluokta 
vid Akkajaure till Sulitelma 
i Norge i områden som 
ligger · vids sidan av allfar
vägarna. Om väder och is 
tillåter gör vi en tur på 
Blåmandisen och bestiger 
Suliskongen. 

Ring 040/11 88 16 för 
närmare upplysningar. 
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Ljugarbänken 
Vad kan ni politiker lära av 
»Fräcka fredag»? 

Egget något 
för löskokt 

Gun Hellovik (m) 

Kanske att Nils Arne, för att 
sätta fart på hormonerna, 
kunde inleda fullmäktige 
m ed att dra en fräckis. 

Ebba Lyttkena (fp) 

sexliberalerna i fp har redan 
fått luft under vingarna. Ett 
slagord i valet blir antagligen 
»Brösta på folkpartiet!» 

Lora V Anderoaon (c) 

Kanske ändrar sig formerna 
i politiken , man vet ju aldrig 
vad fram tiden bär i sitt 
sköte. 

• 
Larry Andow (a) 

Även vi politiker m ås te tän
ka på att hålla stånd. 

Kjell Dahlatröm (mp) 

Miljöpartiet vill m in ska på 
potensen i centrum och i 
stället satsa på glesblygden. 

Lagom till påsk kom första 
numret av Egget ut. Egget är 
en tidning för kultur, politil< 
och satir. Layouten är lovan
de: inte för mycket bilder 
utan välmatade sidor med 
mycket text. De bilder som 
finns, och f ö hela tidningen, 
andas inflytande från gamla 
tiders skämttidningar, t ex 
Strix. 

Innehållet spänner över 
hela fältetsoch handlar myc
ket om tillståndet i Sverige i 
dag: folkhemmet, rasism, so
cialdemokratin, fredsrörel
sen ... 

Texterna är välskrivna, 
med ett behagligt flyt, men 
de engagerar inte, de har inget 
nytt att säga, man blir inte 

förbannad, eller lycklig över 
en precis formulering. Kanske 
är texterna alltför välskrivna, 
det vilar ett trött drag över 
det hela. Det känns som om 
redaktionen har resignerat in
nan man har kommit igång. 
Nu blir det bara en smekning 
på ryggen för de redan invig
da. 

Redaktionen är förresten 
till stor del lundensisk, även 
om Egget trycks i norr. På 
Boklådan vid stortorget lär 
man kunna få fatt i tidningen. 

Att önska redaktionen 
lycka till betraktas nog som 
en förolämpning, men vi tar 
risken. 

LB 

Över 900 på konsumstämma 
Stämman med Konsum/ 
Solidar i måndags på Olym
pen lockade något av rekord
deltagande. över 900 var 
bänkade längs dukade bord 
på Olympen. Förre Arbetet
journalisten Arne Håkans
son visade inledningsvis bil
der av Knut Hagblom från 
en lång tidsperiod med 
många kända lundaprofi
ler och platser som idag har 
helt annat utseende. 

Efter visningen vidtog 
stämmoförhandlingarna vid 
vars inledning Inga Nord
ström, Biddy Nilsson och 
Stig Nilsson sjöng en visa 
författad .av Biddy angående 
butiksnedläggningen på Hår
lemans plats. Kontaktkom
mitten van Duren har samlat 
in 400 namnunderskrifter 
mot nedläggningen och 

dessa överlämnades på 
stämman till presidiet efter 
sångprotesten och efter det 
att:;först Biddy Nilsson och 
sedan Stig Nilsson talat 
kring det mycket uppse
endeväckande tillvägagångs
sättet vid nedläggningen. 
Sångare och talare möttes av 
ovationsartade applåder. 

Efter stämman serverades 
kassler och ett helt ny
komponerat bröd och man 
undrade om det berodde på 
serveringen att så många 
hade kommit. Dock har 
man haft servering också 
under föregående stämmor, 
varför man hyste förhopp
ningen att tillslutningen be
rodde på en kraftfullt steg
rad kampanda bland kon
summedlemmarna i Lund. 

För sybaritiska blåsare 
Vitvinsmarinerad:fisltgratäng 
Kall rimmad skinka med ost
gratinerade grönsaker 
Laxpudding 
Coq au vin 
Lammstek med vitlökssmör 
Kokt lax med dillmajonnäs 
Bergsmat ... 

Förberedelserna för blå
sarlägret på Ven efter mid
sommar fortsätter. Nu har 
kocken, Marie Wiberg, fast
ställt matsedeln. Det märks 
~ tt hon har meriter .från 

Rutger Ahlefelts och Mats 
Ödmans legendariska tid på 
restaurang Pauli. 

Ännu· finns det platser 
lediga till lägret. Spelar man 
inte kan man delta ändå: 
hoppa in på triangel eller 
hjälpa kocken med att rensa 
laxen. För information kon
takta t 

1
ex Bengt Hall, te! 

13 70 061. 
En annan vecka ska vi 

berätta om den planerade 
musiken. 

POSTTIDNING 

slagord i valtider 
I samband med valet av 
vpk-kandidater till fullmäk
tige diskuterade man kort i 
vilket emotionellt tillstånd 
valkampanjen ska drivas. 
Ska vi vara optimister och 
tro på oförändrat antal 
mandat eller vara realister 
och räkna med bortfall. Vi i 
redaktionen tycker att det 
behövs ett bra slagord. För
slag publiceras. 

Ett pessimistiskt sådant 
har redan inkommit. Det 
lyder: Allt är förlorat, men 
vi ger oss inte! 

VPK IF: utomhusträning på 
Lerbäckskolan lö 16.4 1~8 om 
vädret.;så tillåter. 
BLÅSORLESTERN. Lö 16.4 kl 
9.30 (prick) till 17 inspelning i 
Kapellsalen med avbrott för 
gemens<. am lunch. Ta gärna med 
kaffe, kakor och tofflor. Sö 
fortsättning kl l 0-14. Ingen 
dl)fllOrkester, ingen kvällsrep. 
FORENINGEN J ARTIGAS har 
videovisning och föredrag om 
Uruguay, följt av mat, musik 
och dans fre 15.4 kl 19. Lokal: 
ACLA, Östra Torn. 
LUPRI har kvällsföreläsningar 
på statsvetenskapliga inst, Eden. 
Ti 19.4 kl 19 : Common Se
curity in the Nordie area. Ulf 
Svensson, UD. 
To 21.4 kl 19: Common Se
curity. Kabinettsekr Pierre 
Schori, UD. 
ATR-SYD . Teaterfestival i Lund 
fre 15 - sö 17 april i Elverket, 
Hörsalen, Domkyrkan och AFs 
konsertsal. 

KOMPOL har möte må 18 
april kl 19.30 . på partilokal en. 
Diskussion om l maj-banderol
ler, handlingsprogram mm. 

Detta Veckoblad gjordes av Kitten 
Anderberg, Finn Hagberg och Lars 
Svensson . 

Kontaktredaktör nästa vecka är 
Gunnar Sandin, te! 13 58 99. 
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